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Dzień z życia japońskiego dziecka
___________________________________

Cele:

• zapoznanie uczniów z codziennym życiem japońskiego dziecka; 

• poznanie podstawowych zwrotów, przedmiotów codziennego użytku oraz 

zwyczajów obowiązujących w Japonii. 

Potrzebne środki i materiały: 

nożyczki;  klej;  drewniane  koraliki;  plastikowa  łyżka  lub  plastikowy  kubeczek; 

sznurek (ok. 40 cm dla każdego dziecka); białe kartki papieru; komiks „Dzień z 

życia japońskiego dziecka” (załącznik nr 1a, 1b, 1c ) na końcową fazę lekcji oraz 

wybrane  sceny  z  komiksu  na  jej  początek  (zakładanie  mundurka,  poranne 

śniadanie, wręczanie  obentō, lekcja w szkole, wręczanie dyplomu, granie w gry 

komputerowe, zaśnięcie nad książkami); zdjęcia prezentujące sceny ze zwykłego 

dnia japońskiego dziecka; litery w formacie A4 (załącznik nr 2); rysunek obentō 

(załącznik nr 3); rysunek kendamy (załącznik nr 4). 

Realizacja

1. Nauczyciel  przygotowuje  kartki  z napisami:  „Rano”,  „Przed południem”, 

„Po  południu”,  „Wieczorem”  lub  symbolami  tychże  pór  dnia.  Dzieci 

natomiast zapisują lub rysują na kartach, co robią w każdej z nich, jakich 

przedmiotów używają itp.

2. Następnie nauczyciel  pokazuje ilustracje przedstawiające różne sytuacje 

ze zwykłego dnia japońskiego dziecka (załącznik nr 1a, 1b, 1c) i  prosi 

uczniów,  aby  spróbowali  ułożyć  je  w  kolejności  od  poranka  aż  do 

wieczora (pracę można wykonać wspólnie lub w grupach, dając komplety 

obrazków każdej z nich).  

3. Nauczyciel sprawdza poprawność ułożenia, a następnie opowiada o dniu 

japońskiego dziecka, ilustrując swą wypowiedź odpowiednimi zdjęciami:

Kiedy  japońskie  dziecko  wstaje  rano,  wita  je  mama słowami:  

„Konnichiwa!”. Taty już nie ma w domu. Poszedł do pracy. Tatusiowie w  

Japonii pracują bardzo dużo. Dla rodziny mają czas głównie w weekendy.  
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Czasami tata nie wraca z pracy do domu na noc. Nocuje w specjalnym  

hotelu – kapsule. 

Szykując się do szkoły, japońskie dziecko wkłada na siebie obowiązkowy  

mundurek.  Dziewczynki  zakładają  zwykle  białą  koszulę,  plisowaną 

spódnicę, podkolanówki (obowiązujące nawet zimą) i czarne lakierki. Do  

tego  krawat  i  już  można  wyjść  do  szkoły.  Mundurek  szkolny  chłopca  

przypomina trochę strój kominiarza: jest czarny, składa się z marynarki ze  

stójką, zapinaną na metalowe guziki oraz spodni i eleganckich pantofli.

4. Dzieci, na podstawie tego, co usłyszały od nauczyciela o stroju szkolnym, 

rysują  postać  japońskiego  dziecka  w  mundurku.  Nauczyciel  zaś 

kontynuuje swą opowieść o dniu ich japońskiego rówieśnika:

Mama  w  specjalnym  pojemniku  przygotowuje  dla  dziecka  drugie 

śniadanie (tzw. obentō). Drugie śniadania w Japonii to istne dzieła sztuki,  

a mamy korzystają ze specjalnych książek, aby je przygotować. 

5. Dzieci, obserwując  obentō, próbują zgadnąć, co znajduje się w pudełku. 

Nauczyciel  koryguje  wypowiedzi  dzieci  (załącznik  nr  3)  i  dopowiada 

dalszą część historii:

Czas wyruszyć do szkoły. W Japonii na każdym kroku widać porządek i  

dobrą organizację.  Nawet na przystanku ludzie ustawiają się w kolejce  

przy wejściu do autobusu. 

Szkoła jest  bardzo  ważna.  Do  dobrej  nauki  przykłada  się  szczególną  

wagę. Dzieci uczą się w szkole matematyki, przyrody, języków obcych.  

Szczególne miejsce zajmuje nauka czytania i pisania. Dopiero w wieku  

15 lat dzieci opanowują umiejętność czytania, pozwalającą im na lekturę  

gazety codziennej.

 

6. Nauczyciel  rozdaje  uczniom  duże  wzory  znaków  japońskich 

oznaczających słowo „ja”. Dzieci początkowo próbują je odwzorować, a 

następnie  samodzielnie  wykaligrafować  (załącznik  nr  2).  Kiedy  dzieci 

wykonują zadanie, nauczyciel kontynuuje swą opowieść:

Po południu nie ma czasu na odpoczynek. Każde japońskie dziecko wie,  

że aby dostać w przyszłości dobrą pracę, trzeba się dużo uczyć. Prawie  

wszystkie dzieci chodzą do popołudniowej szkoły juku, gdzie doskonalą  

swoje umiejętności czytania, pisania, liczenia. W szkole tej poznają także  

tajniki  narodowych  sportów,  takich  jak:  SUMO,  KARATE,  KENDO,  
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AIKIDO,  JUDO,  gier,  np.  KENDAMA,  sztukę  układania  kwiatów  –  

IKEBANĘ, formowania drzewek – BONSAI oraz sztukę składania papieru  

–  ORIGAMI.  W  każdej  dziedzinie,  nie  tylko  w  sporcie,  zdobywa  się  

kolejne stopnie wtajemniczenia.

7. Nauczyciel przygotowuje z dziećmi najprostszą kendamę (załącznik nr 4). 

Do  jej  wykonania  potrzebne  będą:  drewniany  koralik  lub  zrobiona  z 

modeliny kulka z dziurką na przestrzał, plastikowa łyżka oraz sznurek o 

długości ok. 40 cm.  

Sznurek przewlekamy przez kulkę i zawiązujemy mocny supełek. Drugi 

koniec sznurka przywiązujemy do łyżki  w miejscu połączenia trzonka z 

miseczką. 

Następnie urządzamy zawody w łapaniu kulki na łyżkę. Trzymając łyżkę 

za trzonek,  wprawiamy sznurek w ruch i  próbujemy umieścić  kulkę na 

miseczce.  Możemy przy tym ustalić  z  dziećmi  system poszczególnych 

stopni wtajemniczenia, np. początkujący – kiedy dzieci złapią kulkę 1 raz 

na 5 prób, zaawansowany – 3 razy na 5 prób, mistrzowski – 5 razy na 

pięć prób. Młodszym dzieciom lepiej dać do zabawy plastikowy kubeczek 

zamiast łyżki – będzie to dla nich łatwiejsze.

Po zakończeniu zadania następuje dalsza część opowieści nauczyciela…

Do domu dziecko japońskie wraca dość późno. Ma wreszcie czas pograć  

na swoich ulubionych grach elektronicznych,  pobawić  się pokemonami  

lub  poczytać  komiksy  zwane  w Japonii  „Manga”.   Komiksy  odgrywają  

ogromną w rolę w życiu Japończyków – uczą, tłumaczą,  bawią. Za ich  

pomocą pisane są instrukcje, poradniki, opowiadane są historie. 

8. Nauczyciel  rozdaje komiks przedstawiający sceny z życia  codziennego 

japońskiego dziecka.  Prosi,  aby uczniowie  dobrze mu się przyjrzały,  a 

następnie  spróbowali  wpisać  w  dymki  zdania  wypowiadane  przez 

bohaterów.  Dzieci  odczytują  swoje  propozycje.  Następnie  nauczyciel 

rozdaje dymki z poprawnymi wypowiedziami i kończy swą historię: 

      Dzień się kończy. Japońskie dziecko przygotowuje się do snu, a mama  

na dobranoc mówi mu: „Oyasuminasai”.
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Zawartość obentō 
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ryżowe ciastko − 
mochi

sushi ikura – czerwony kawior 
w wodorostach tamago sushi – sushi 

jajeczne   

Chirajizushi – tofu,  
warzywa i ryba, 
wszystko zawinięte w 
ryż

ebi − krewetka

pasta łososiowa

sos sojowy – shōyu

zielony chrzan − 
wasabi


